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Решени да действат
От името на организатора на
„Шоковижън 2018“ (CHOCOVISION 2018 1),
Антоан дьо Сент-Африк, главен изпълнителен директор на Бари Калбо (Barry
Callebaut), закри четвъртото издание на
международната конференция. На всеки
две години повече от 200 водещи личности от индустрията, правителствата
и гражданското общество се събират в
Давос, Швейцария, за да работят заедно
за гарантиране устойчивото бъдеще на
шоколада в полза на всички заинтересовани страни по веригата на стойността – от фермерите до потребителите.
Щом може да се направи, защо все още не
е направено? – Антоан дьо Сент-Африк остана
впечатлен от искреността на лекторите и участниците в отделните панели на „Шоковижън“
2018: „За неколцина от тях това беше първо
участие и се изисква характер един фермер да
се изправи срещу своя министър или пък една
представителка на милениум поколението да
се конфронтира със своя директор.“
Антоан определи Конференцията като изключително богата и заключи: „Всички ние споделяме страстта да трансформираме отрасъла.
Имаме една и съща цел. Всички желаем какаото
и шоколадът да продължат да съществуват не
само през идните пет години, но и след 30 или 50
години. Искаме внуците ни да се наслаждават
на същите удоволствия като нас, посягайки
към какаова напитка, шоколадов десерт или
пралина. Така че трябва да работим заедно в
името на постигането на реална и дълготрайна устойчивост.“ И въпреки всичко, понякога
късно през нощта или рано сутринта, Антоан
се пита: „Какво пропускаме? Достатъчно бързо
ли действаме? Както показаха примерите от
тазгодишната конференция, нещата могат да
се случват в малки мащаби. Защо тогава те все
още не се случват за целия отрасъл?“
Антоан е нетърпелив, понеже знае: „Можем
да поправим неустойчивите бизнес модели и
трябва да го направим. И между другото, ние
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сме последното поколение, което има подобен
шанс. След нас вече ще бъде твърде късно.“ Тъкмо затова не бива да прехвърляме собствените
си проблеми на следващите генерации: „Зная,
че всички ние сме решени да повлияем. Зная, че
засаждаме дърветата, под чиято сянка може би
няма да седим самите ние, но които дължим на
бъдните поколения.“
Въпреки своя упорит оптимизъм и всички
положителни неща, случили се по време на Конференцията, щом се вгледа назад към тазгодишното издание на „Шоковижън“ , Антоан изпитва
и едно голямо съжаление: „Ние не се справихме
с проблемите, свързани с правата на жените.
Със сигурност ще трябва да се върнем на този
въпрос по време на „Шоковижън“ 2020.“

Три отделни сесии, интригуващи
лектори и стимулиращи дискусии
Благодарение на ограничения брой делегати, още от първото си издание през 2012 г.
„Шоковижън“ се налага като значим отраслов
форум, който предлага подходяща обстановка за
открити дискусии и работа в мрежа на лидерите,
отговорни за вземането на решения и на влиятелните личности от бранша.
В рамките на три отделни сесии „Шоковижън“
2018 разгледа начините, по които технологията
стимулира иновациите в сектора на какаото и
шоколада, проучи как всички заинтересовани
страни биха могли да обезпечат устойчивото бъдеще на шоколада и подчерта ролята на бизнеса
като агент на промените.
По https://www.barry-callebaut.com/

